
 

 

ПРОГРАМА 

діджитал-діалогу, присвяченого Тижню освіти дорослих 

ОСВІТА І НАУКА: РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ 
 

15 вересня 2022р. 

час проведення – 13.00 
 

Національна академія педагогічних наук України 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Центральний інститут післядипломної освіти 

Український відкритий університет післядипломної освіти 

Українська асоціація освіти дорослих 
 

Суспільство, яке навчається, безперервний особистий  

професійний розвиток – важлива ознака сучасного життя 

Міжнародна ініціатива проведення Тижня освіти дорослих під егідою 

ЮНЕСКО підтримується в більш ніж 50 країнах світу  

Привітання учасників  

Василь Григорович КРЕМЕНЬ, президент Національної академії 

педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік 

Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної 

академії педагогічних наук України. 
Микола Олексійович КИРИЧЕНКО, ректор ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, доктор філософії, професор кафедри 

філософії і освіти дорослих член-кореспондент Національної академії наук вищої 

освіти України. 

 

ОСВІТА І НАУКА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ 
 

1. Переможні обрії освіти: трансформація професійного розвитку педагогів 

у період воєнного стану. Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних 

наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

2. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України: час випробувань, час досягнень. Лук'янова Лариса Борисівна, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор 

IПООД імені Івана Зязюна НАПН України. 



3. Вплив війни на науку та навчальні заклади: реляції України та Польщі. 

Лобода Світлана, доктор педагогічних наук, професор, професор Інституту 

соціологічних наук та педагогіки Академії сільського господарства в Варшаві. 

4. Слово&Стилос. Сила андрагогічної теорії та практики. Просіна Ольга 

Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

філософії і освіти дорослих; Скрипник Марина Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

5. Партнерство з науковими установами як ефективний інструмент 

реалізації стратегії розвитку закладу позашкільної освіти. Шевченко 

Людмила, в.о. директора Центра творчості та юнацтва Київщини.   

6. Управління процесами розвитку персоналу в системі освіти дорослих в 

умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Супрун В’ячеслав 

Васильович, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, заслужений працівник освіти України. 

7. Упровадження результатів наукових досліджень в умовах відкритого 

університету післядипломної освіти: досвід кафедри професійної і вищої 

освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Романова Ганна 

Миколаївна, професор кафедри професійної і вищої освіти Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор.  

8. Партнерська співпраця у науково-методичному забезпеченні освіти 

дорослих. Гавлітіна Тетяна Миколаївна, завідувачка кафедри філософії, 

економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 

 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСВІТЯН У ВЗАЄМОДІЇ З 

ПАРТНЕРАМИ 

1. Можливості громадських об’єднань у подоланні наслідків надзвичайних 

ситуацій під час бойових дій. Сорочан Дмитро Володимирович, голова ГО 

«Help FirefightersUA», начальник відділу маркетингу і продажів «Пожмашина», 

кандидат економічних наук, доцент. 

2. Закодовані на перемогу. Ілляхова Марина Володимирівна, кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, волонтер. 

 

СОЦІАЛЬНА І ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА 

НАСЕЛЕННЯ Й УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1. Розвиток соціальної стійкості особистості як пріоритет освіти дорослих в 

умовах воєнного стану. Пєхота Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, 



професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Хмельницької 

гуманітарно-педагогічна академії. Купенко Олена Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій Сумського державного університету.  

2. Особливості психологічного підтримки педагогічних працівників в 

умовах війни. Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології управління  Центрального інституту післядипломної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.   

3. Краєзнавство для внутрішньо переміщених осіб: з досвіду роботи ЦПРПП 

Бережанської міської ради Тернопільської області. Когут Віра Миронівна, 

консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Бережанської міської ради».  

 


